
: لعلموه ؛ فهنا إظهار يف موضع اإلضمار ؛ ألن األصل: ولو ردوه إىل ومل يقل (( لعلمه الذين يستنبطونه ))

فأظهر يف موضع اإلضمار هلذه  : (( لعلمه الذين يستنبطونه ))الرسول وإىل أويل األمر منهم لعلموه ؛ لكنه قال

احلكمة إن هلؤالء هلم نظر بعيد عميق كالذي يستنبط املاء ؛ وأنا قلت لكم يف الدرس املاضي أنه مأخوذ من 

ومن  استخراج املاء ألن األنباط كانوا هم الذين يتولون استنباط املياه حني كان يف عهد األمة اإلسالمية جتزاها .

: (( ولوال فضل اهللا عليكم ورحمته التبعتم عزوجل علينا باتباع الشريعة ؛ لقولهفوائدها: بيان فضل اهللا 

(( ومن فوائدها: أنه ينبغي لإلنسان أن يلجأ إىل اهللا عزوجل البتغاء الفضل ال إىل غريه ؛ لقوله:  . الشيطان ))

(( و الضالل ؛ نعم لقوله: ومن فوائدها: أنه ليس أمامنا إال سبيالن ؛ ما مها ؟ احلق أ ولوال فضل اهللا )) .

ويف هذا رد على  (( فماذا بعد الحق إال الضالل ))فإذا احلق أو الضالل ، قال اهللا تعاىل:  التبعتم الشيطان ))

ومن فوائدها: ذم من اتبع الشيطان ، وأنه قد ختلى اهللا عنه فلم يؤته من  القائمني باملنزلة بني منزلتني وهم املعتزلة .

بأي وسيلة نعلم أن هذا طريق الشيطان فإن قال قائل:  . (( التبعتم الشيطان ))اص ؛ لقوله: فضله الفضل اخل

أو طريق الرمحان ؟ قلنا: األمر واضح ، احلق بني ظاهر أبلج ، والباطل بني ال خيفى على أحد ؛ ما وافق شريعة 

(( مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  و امليزان .اهللا فهو طريق الرمحان ، وما خالف شريعة اهللا فإنه طريق الشيطان ، هذا ه

فعل أمر ؛ واخلطاب للرسول صلى  (( تقاتل ))الفاء للعاطفة  فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ... ))

وال يظهر أن يكون اخلطاب موجها ملن يتأتى خطابه  (( ال تكلف إال نفسك ))اهللا عليه وآله وسلم لقوله: 

(( ال تكلف إال  ؛ متعلق بقاتل (( في سبيل اهللا )) و نفسك وحرض المؤمنين )) (( ال تكلف إاللقوله: 

إشكال من حيث اإلعراب ؟ ... ؛  والقاعدة ؟ الرفع على أا نائب  يف هذه اآلية إشكال ما هو ؟ نفسك ))

اقع أن األمر فاعل ؛ هذا ما يتبادر إىل ذهن بعض الناس كالذي قرأ إن استثىن من حيوان يؤكل رأسه ؛ لكن الو 

نائب الفاعل مستثىن يعين ال تكلف أنت أحدا إال نفسك  (( ال تكلف إال نفسك ))ليس كذلك ؛ ألن قوله: 

يعين ال نكلفك أحدا من الناس بل نكلفك نفسك ؛ وعلى هذا فتكون النفس هنا يف مقام مفعول ثاين لنكلف 

أي حثهم على  إال نفسك وحرض المؤمنين ))(( ال تكلف  ؛ واملفعول األول هو نائب الفاعل املستثىن .

بأسهم أي شدم ، وعسى إذا جاء من اهللا عزوجل فليست  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))القتال 

للرتجي ألن اهللا تعاىل ال يرتجى إذ أن الرجاء يف مقابل الشيء الصعب إذ أن اهللا على كل شيء قدير ؛ وهلذا 

ولكن اهللا  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))رآن واجبة أي واقعة حتما قيل: عسى من اهللا يف الق

 (( واهللا أشد بأسا وأشد تنكيال ))عزوجل جيعلها على هذه الصيغة حىت ال يأمل اإلنسان مكر اهللا عزوجل ؛ 

( ال تكلف إال (يقول اهللا عزوجل لنبيه عليه الصالة والسالم قاتل يف سبيل اهللا حىت وإن مل يقاتل معك أحد 



أما وظيفتك مع املؤمنني فهي وظيفة التحريض ، حرضهم على القتال لكنك مكلف م تأمث إذا مل  نفسك ))

يقاتلوا ، ال ، ليس كذلك ؛ مث إذا قاتلت وحرضت املؤمنني وقاتلوا فحينئذ يكون النصر فيكف اهللا سبحانه 

إذا هذه اآلية هلا ارتباط ملا سبق ؛ ألن املقام كله   ))(( واهللا أشد بأسا وأشد تنكيالوتعاىل بأس الذين كفروا 

(( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال فوائد اآلية:  مقام بيان املنافقني الذين هم أذل الناس وأخذهلم عند القتال .

 يل اهللا ))(( قاتل في سبيف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: وجوب القتال يف سبيل اهللا ؛ لقوله:  . نفسك ... ))

واألصل يف األمر الوجوب ؛ وقد اختلف العلماء رمحهم اهللا هل قتال املؤمنني للكافرين قتال الطلب أو قتال 

(( الدفاع ؛ والصواب أنه قتال طلب ؛ لكنه ليس إلكراه الناس على اإلميان ؛ ألن هذا ال ميكن كما قال تعاىل: 

تال طلب ليكون دين اهللا هو األعلى وكلمته هي العليا ؛ فإن لكنه ق أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ))

؛ نقر حينئذ العليا وإن بقي اإلنسان على كفره واستسلم حلكم اهللا أي لدين اهللا فبذل اجلزية ف طبقةآمن فهو من 

دفاع أو لكنهم يف بذل اجلزية يكون ذليال أو عزيزا ؟ يكون ذليال ؛ إذا لو سألنا السائل: هل قتال الكفار قتال 

(( أفأنت تكره قتال طلب ؟ فاجلواب: قتال طلب ؛ لكنه ليس قتال إكراه على اإلسالم ؛ ألن اهللا تعاىل يقول: 

لكننا ...  (( ال إكراه في الدين ))وهذا االستفهام لإلنكار ؛ وكذلك يقول: الناس حتى يكونوا مؤمنين )) 

ي العليا ، هذا املطلوب يكون اإلسالم هو الظاهر قتال طلب أيش ؟ ما هو املطلوب ؟ أن تكون كلمة اهللا ه

املهيمن ، من أسلم فهو يف اإلسالم ويف ظله وهو يف الطبقة األوىل من طبقات بين آدم ، ومن مل يسلم فهو يف 

(( في سبيل اهللا ومن فوائدها: وجوب اإلخالص ؛ لقوله:  ظل اإلسالم أيضا إذا بذل اجلزية عن يد وهو صاغر .

(( الذين آمنوا يقاتلون في سبيل اهللا بيل اهللا فبما يوصف ؟ يف سبيل الطاغوت ، قال اهللا تعاىل: ما عدى س ))

أسباب  . والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا ))

ا ، وهذا يف سبيل اهللا ؛ ومنها احلمية القتال أو احلوامل على القتال كثرية ؛ منها: أن تكون كلمة اهللا هي العلي

يقاتل لقوميته ، وهذا يف سبيل الطاغوت ، املقاتل محية يف سبيل الطاغوت اللهم إال أن يقول إين أقاتل محية ألن 

قومي مسلمون فأقاتل دفاعا عن إسالمهم فحينئذ يكون قاتل يف سبيل اهللا . يقاتل شجاعة هذا أيضا ليس يف 

بيل الطاغوت ؛ لكن كيف يقاتل شجاعة ؟ اإلنسان الشجاع حيب أن يقاتل وجيد ألذ شيء سبيل اهللا هذا يف س

يقاتل  يف حياته أن يكون مقاتال يف صف القتال فهو قرة عينه ؛ فحينئذ يقاتل شجاعة ، هذا ليس يف سبيل اهللا .

ا ؟ ليس يف سبيل اهللا هذا ؛ ألنه أصابته ضائقة فأراد أن يقاتل ليقتل حىت يسرتيح من الدنيليتخلص من الدنيا 

يف سبيل الطاغوت ، ورمبا يقول إنه قاتل نفسه لو قتل ؛ ألنه ما أراد أن تكون كلمة اهللا هي العليا ؛ لكنه بذل 

يقاتل  أن ينتحر بنفسه فيأخذ السكني ويقر بطنه ذهب يعرض رقبته لسوء األعداء ، هذا ليس يف سبيل اهللا .



ذا ليس يف سيبل اهللا ، هذا يف سبيل الطاغوت ـ والعياذ باهللا ـ ورمبا هذا يكون رياء ، ليقال ما أشجع الرجل ، ه

أخطرهم ألنه أظهر أنه يريد التعبد هللا وهو عابد هلواه ؛ على كل حال أسباب القتال كثرية وبواعثه كثرية ؛ لكن 

ن فوائدها: أنه ال يكلف أحد وم مىت يكون يف سبيل اهللا األخ يبني لنا ؟ إذا قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا .

هداية أحد حىت الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم الذي هو أهدى اخللق وأعظمهم هداية ال ميكن أن يكلف 

وعليه فإذا دعوت إىل اهللا أمرت باملعروف يت عن منكر ومل  (( ال تكلف إال نفسك ))هداية أحد ؛ دليله ؟ 

ال ختب نفسك ، ال يكن يف  باخع نفسك أن ال يكونوا مؤمنين )) (( لعلكيستجب لك فإن اهللا قال لنبيه: 

(( ولو شاء ربك صدرك حرج وال ضيق مادمت قمت بالواجب فإن أزمة القلوب بيد من ؟ بيد اهللا عزوجل ، 

كثري من الناس عنده غرية وحمبة للخري يأمر باملعروف وينهى عن املنكر ويدعوا إىل   لجعل الناس أمة واحدة ))

مل يوجب ضاق صدره حىت اختلت عباداته بنفسه وصار يهتم وينشغل بأحوال الناس عن أحوال نفسه ، فإذا اهللا 

ومن  وهذا غلط هذا كالنار حترق نفسها وتضيء لغريها ومع ذلك قد يكون غريها رتبا ال يتأثر ا وال يضيء ا.

فوائدها: أنه جيب على اإلنسان مراعاة نفسه وقيادا للحق ؛ ألنه مكلف إياها ؛ لقوله: (( ال تكلف إال نفسك 

(( وما )) أنت مكلف بنفسك جيب أن جترها إىل ما فيه خري وأن تنهاها عما فيه الشر ، وقد قال اهللا عزوجل: 

ومن فوائدها: أن من قام بالواجب يف حق نفسه فال  . أبرئ نفسي إن النفس ألمارة بالسوء إال ما رحم ربي ))

حثهم على القتال فإن استجابوا فذلك مطلوب وإن مل يستجيبوا  (( وحرض المؤمنين ))ينسى إخوانه ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن حمل التحريض للقتال ـ أي قتال املشركني ـ هم املؤمنون ؛ ألنه مل يقل:  فقد أبرأت ذمتك .

  فاملؤمن هو الذي ينفع فيه التحريض على القتال يف سبيل اهللا . (( حرض المؤمنين ))بل قال:  حرض الناس ؛

(( عسى اهللا أن ومن فوائدها: أنه مهما بذلنا من اجلهد واجلهاد واإلعداد فإن األمر بيد اهللا ؛ لقول اهللا تعاىل: 

لقتال واستعدادكم وإعدادكم األمر بيد يعين بعد اجتهادك وحتريضك املؤمنني على ا يكف بأس الذين كفروا ))

ومن فوائدها: االستدالل ألهل السنة بأن أعمال العباد خملوقة  . (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))اهللا 

نعم فنسب ذلك إليه مع  (( عسى اهللا أن يكف بأس الذين كفروا ))هللا عزوجل ؛ من أين تؤخذ ؟ من قوله: 

، مع أن ذلك يأيت بفعل املؤمنني لكن نسبه اهللا إليه ؛ وأحيانا يأيت بغري فعل املؤمنني مثل أنه يأيت بفعل املؤمنني 

ورد اهللا الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى اهللا المؤمنين القتال (( : يف سورة األحزاب قوله تبارك وتعاىل

ألفعال العبد فما وجه ذلك ؟  لنا إن اهللا خالقولنقف عند هذه النقطة ألمهيته ، إذا ق . وكان اهللا قويا عزيزا ))

وجه ذلك أن نقول أفعال العباد ال تقع إال بأمرين ؛ مها ؟ أوال: اإلرادة ؛ والثاين: القدرة ؛ اإلرادة يف القلب 

والقدرة يف اجلوارح ؛ اإلرادة وصف ، ملن ؟ للعامل لإلنسان ، والقدرة كذلك وصف ، وصف قائم بذاته ؛ 



ت ؟ هو اهللا باالتفاق وخالق الذات خالق ألوصافه ؛ وذا نعرف أن أفعال العباد خملوقة هللا عزوجل واخلالق للذا

ألا صادرة عن إرادة جازمة وقدرة ال عجز فيها على هذا املقدور ، وكالمها وصفان يف خملوق ووصف خملوق 

إذا وقع الفعل عن إجبار مل  جمربا ؛ وهلذا يكون خملوقا ؛ ويبقى النظر هل اإلنسان جمرب أو خمري ؟ نقول خمري ، ليس

(( من كفر باهللا من بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان يؤاخذ به اإلنسان حىت لو كان أكرب شيء 

فاإلنسان إذا خمري الشك ؛ لكننا  ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من اهللا ولهم عذاب عظيم ))

و يرتك شيئا إال بعد مشيئة اهللا ، إال أن هذه املشية ـ أعين مشيئة اهللا ـ ال ميكن االطالع نعرف أنه لن يفعل فعال أ

ا إال بعد وقوع املشاء ؛ صح أو ال ؟ ألن مشيئة اهللا غيب ال ندري عنه حىت يقع الشيء إذا وقع الشيء علمنا 

يشاءه أبدا ، كل ما يف الكون فهو يف أن اهللا شاء أما قبل ذلك ال نعلم ، فال يكون يف ملك اهللا عزوجل ما ال 

أن  (( عسى اهللاأن الكافرين له بأس وقوة ؛ لكنهم حتت قوة اهللا ؛ لقوله: ومن فوائدها:  مشيئة اهللا عزوجل .

وأنت ال تنبهر بقوة األعداء فإم ليسوا عند قدرة اهللا شيئا ، ليسوا شيئا ، فرعون  يكف بأس الذين كفروا )) 

؛ عاد افتخروا بقوم وقالوا من  األار جتري من حتته ، ومباذا هلك ؟ باملاء الذي هو من األاركان يفتخر بأن 

؛ أحزاب أعجبتهم كثرم وحاصروا املدينة وأجالهم اهللا تعاىل  أشد منا قوة ؛ فأهلكوا بالريح اللطيف السهل

ك أيضا أمم أخرى قوية شديدة أهلكها اهللا كذل  ( نصرت بالصبا ... )بالريح ، قال النيب عليه الصالة والسالم: 

عزوجل ، لو شاء اهللا تعاىل ألنزل على مصانع القنابل الذرية صواعق ، رب صاعقة واحدة تدمر كل ما صنعوا ؛ 

(( ذلك ولو شاء اهللا النتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض لكن اهللا عزوجل له حكمة ، قال اهللا تعاىل: 

(( والذين قتلوا في سبيل اهللا فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ل: مث سلى املؤمنني فقا ))

اللهم اجعلنا منهم ؛ إذا اهللا عزوجل قادر على كف بأس الكافرين وإن قووا لكنه  ويدخلهم الجنة عرفها لهم ))

لق ؛ أين ؟ من ومن فوائدها: جواز استعمال اسم التفضيل يف الصفات املشرتكة بني اهللا وبني اخل حكيم عزوجل .

) وهذا ال أقول جواز الذي هو ضد حمرم ؛ لكن جواز الذي هو ضد (( أشد بأسا وأشد تنكيال )قوله: 

اهللا أم ميتنعون من اسم التفضيل وحيولونه  فيكون هذا واجبا ؛ وقد تعجب من بعض العلماء رمحهم املستحيل

أي إن ربك هو عامل ؛ سبحان  بك هو أعلم ))(( إن ر إىل اسم فاعل خوفا من تنقص اهللا عزوجل ، فيقولون 

باهللا من نفسه ؟ اهللا يقول عن نفسه أعلم وتقول عامل ؟ مث إنك أيها املسكني إذا قلت اهللا عامل اهللا أنت أعلم 

جعلته مع اخللق مشاركا على وجه السواء لكن إذا قلت أعلم جعلته أعلم من اخللق وال ميكن أن يكون مثله ؛ 

ر أن اإلنسان إذا مل تكن نيته على االستقامة الطيبة وال ... ؛ لكن من أراد احلق تبني له طريق لكن مشكلة األم

احلق ، واألمر واضح ؛ وعلى هذا فنقول استعمال اسم التفضيل يف الصفات املشرتكة بني اهللا وبني اخللق هو 



قوة واهللا أقوى ، لإلنسان مسع واهللا أمسع الواجب ، لإلنسان علم واهللا أعلم ، لإلنسان قدرة واهللا أقدر ، لإلنسان 

ومن فوائدها: إثبات  ، له بصر واهللا أبصر ، وهلم جرا ، له حياة واهللا أكمل ، أكمل احلياة ، وامش على هذا .

ينكل (( فجعلناها نكاال لما بين يديها وما خلفها )) البأس والتنكيل هللا عزوجل ؛ وهذا أيضا جاءت يف القرآن 

(( من يشفع شفاعة حسنة مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  رهم من أن يقعوا فيما يكون سببا لعقوبتهم .اخللق أي حيذ

 (( يشفع ))من هذه شرطية ، فعل الشرط يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها )) 

(( وقوله:  (( يكن ))وجواب الشرط قوله:  (( من يشفع ))؟ ال ؛ ألن من شرطية جترم  (( يشفع ))وال جيوز 

(( من يشفع يقول:  أي حفيظا . يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان اهللا على كل شيء مقيتا ))

الشفاعة هي جعل الوتر شفعا ، يقال: شفع الشيء ، جعله شفعا بعد أن كان وترا ؛ فإذا  شفاعة حسنة ))

س ستة شفع ؛ لكنها يف االصطالح: التوسط للغري جبلب منفعة أو دفع جعلت الثالث أربعة ؟ هذا شفع ، اخلم

مضرة ؛ شفاعة الرسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم يف أهل املوقف أن يقضى بينهم من أي قسمني ؟ من دفع 

يشفع شفاعة  (( من يشفع شفاعة حسنة ))هنا يقول: ؛ املضرة ؛ وألهل اجلنة أن يدخلوها من جلب املنفعة 

سنة إما أن يكون املراد حسنة بالنسبة للمشفوع له وإن مل تكن من احلسنات الشرعية وإما أن تكون حسنة أي ح

  من احلسنات الشرعية وكالمها صحيح ، من يشفع شفاعة حسنة شرعا أو حسنة باعتبار املشفوع له .

ونوي  املضاف إليه حذفيه ، إذا األحوال أربعة ؛ األول ؟ وجد املضاف إليه ؛ الثاين: أن حيذف املضاف إل

وحينئذ تعرف ؛ واحلال الثالثة: أن ت ... اإلضافة له ، وحينئذ تضاف بغري تنوين ؛ الرابع ؟ أن حيذف  لفظه

هذا نوى ؛ اإلشكال إذا حذف  ( إنما األعمال بالنيات )وينوى معناه ؛ وحينئذ ؟ تبىن على الضم ؟ ال ، 

إعراا ؟ تبىن على الضم ؛ تبىن على الكسر من قاله ؟ ما تقولون ؟  املضاف إليه ونوي معناه فماذا نصنع يف

صحيح ؟ متام إذا نوي لفظه أعربت بدون تنوين ؛ واضح يا شباب ؟ غري واضح ؛ ما هو ؟ وجد املضاف إليه ، 

حذف ، حذف ونوي لفظه ، حذف ونوي معناه ، ما فيه إشكال ؛ أنت عرفت أو ال ؟ ال ؛ ال إله إال اهللا ! 

، حذف ونوي لفظه ، حذف ونوي معناه ؛ هل ترى شيئا أوضح من د املضاف إليه ، حذف املضاف إليه وج

اآلن واضح ؛ واضح ؟ هذا هو األول لكن ؛ تبىن يف حال واحدة ، تبىن على الضم يف حال واحدة ، إذا  هذا ؟

نسان قد يعجز عن معرفته هل حذف املضاف إليه ونوي معناه يعين ما نوي لفظه ، بل معناه ؛ ويف احلقيقة اإل

نوي اللفظ أو نوي املعىن ؛ فما هو العالمة ؟ العالمة إن رأيتها مبنية على الضم فاملنوي املعىن ، وإن رأيتها معربة 

بدون تنوين فاملنوي اللفظ ؛ ويف احلقيقة هنا ما نعرف ما هو املنوي إال بأثره ، إن بنيت فاملعىن منوي ، إن مل تبىن 

  .مل تنون ، فإن نونت مقطوعة عن اإلضافة يعين كأن املتكلم ال على باله أن تكون مضافا  فاللفظ إذا



هذا  (( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ... ))مسعت بعض الدعاء يذكر يف قوله تعاىل:  السائل :

خطاب للنيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وأمته ، فيجب على كل فرد من األمة اإلسالمية أن خيرج للقتال حيث 

  ولو مل خيرج للقتال فما قولكم يف هذا التفسري ؟

نقول هذا غلط ومل يقل به أحد من العلماء ؛ لكن نقول إن هذا يقصد به حث الصحابة على أن  الشيخ :

  ليه الصالة والسالم .خيرجوا مع النيب ع

  هل جيوز مجع العصر مع اجلمعة يف حالة السفر مجع تقدمي ؟ السائل :

العصر مع اجلمعة وذلك ألن السنة إمنا وردت يف اجلمع بني الظهر والعصر  فاجلواب: ال جيوز مجع الشيخ :

  واجلمعة ليست ظهرا .

  أليست اجلمعة بدال عن الظهر ؟ السائل :

هي مستقلة ؛ الظهر بدل  (( إذا نودي للصالة من يوم الجمعة ))بدال عنها ، مستقلة ال ، ليست  الشيخ :

  عنها إذا فاتت .

 سيئة شفاعة يشفع ومن منها نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

 اهللا إن ردوها أو منها بأحسن فحيوا بتحية حييتم مقيتا وإذا شيء كل على اهللا وكان منها كفل له يكن

 اهللا من أصدق ومن فيه ريب ال القيامة يوم إلى ليجمعنكم هو إال إله ال حسيبا اهللا شيء كل على كان

  . حديثا ))

أظن  )) منها نصيب له يكن حسنة شفاعة يشفع (( منأعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك وتعاىل: 

وجواب  (( يشفع ))، فعل الشرط فيها هذه مجلة شرطية  (( من يشفع ))اإلعراب:  أننا شرحنا اآلية ؟ فقط ؟ 

(( من يشفع شفاعة حسنة  والبقية واضحة . (( من يشفع شفاعة سيئة )) وكذلك يقال يف  (( يكن ))الشرط 

فع قيل: من يشفع ألخيه شفاعة حسنة أي يتوسط له ؛ ألن الشفاعة هي التوسط للغري جللب منفعة أو د ))

أي ينضم إىل من يفعل احلسنات فيفعل مثله ؛ ألا جاءت بعد  (( من يشفع شفاعة حسنة ))مضرة ؛ وقيل 

يعين فمن شفع وقاتل معه فقد شفع شفاعة حسنة  (( فقاتل في سبيل اهللا ال تكلف إال نفسك ))قوله: 

ني ال منافاة بينهما فالواجب محلها فيكون له نصيب منها ؛ و اآلية حتتمل معنيني ، وإذا كانت اآلية حتتمل معني

عليهما مجيعا ملا يف كالم اهللا عزوجل من سعة املعىن ؛ أما إذا كان أحدمها ال يتفق مع اآلخر فالواجب طلب 

أي  (( يكن له نصيب منها ))احلسنة ما حيسن فعله من قول أو فعل  (( حسنة ))وقوله:  املرجح ليؤخذ به .

((  حظ وجزء مما شفع ؛ ألنه أعان على اخلري ألحد االحتمالني السابقني أو نصر أخاه على االحتمال الثاين .



أي يشارك ذا سيئة يف  (( من يشفع شفاعة سيئة ))يقال فيها كما قيل يف األول  ومن يشفع شفاعة سيئة ))

ئة مثل أن يشفع له يف الوصول إىل شيء حمرم سيئة أي فيكون شفعا له ؛ أو يكون املعىن يشفع ألحد شفاعة سي

هو النصيب وإذا كان هو النصيب فلماذا غاير اهللا الكفل ))  (( يكن له كفل منها، فهذه شفاعة سيئة ؛ وقوله: 

سبحانه وتعاىل بني احلسنة وبني السيئة فقال يف احلسنة نصيب وقال يف السيئة كفل ؟ قيل: إن الكفل هو 

و النصيب هو احلظ فيما ينفع ؛ وقيل: إمنا غاير بينهما من أجل اختالف اللفظ ؛ ألن النصيب فيما يسوء ، 

اختالف اللفظ من أساليب البالغة حيث ال يتكرر اللفظ مع اللفظ اآلخر يف مكان واحد ؛ فعلى املعىن األول 

املعىن األول يرد عليه يكون اخلالف بني النصيب والكفل خالفا معنويا ، وعلى الثاين يكون خالفا لفظيا ؛ لكن 

فيرتجح القول  (( يؤتكم كفلين من رحمته ))أن اهللا سبحانه وتعاىل مسى األجر والثواب كفال ، يف قوله تعاىل: 

(( وكان  الثاين وهو أنه إمنا غاير بينهما من أجل اختالف اللفظ حىت يرد لفظ واحد بسياق واحد مبعىن واحد .

(( وكان اهللا سميعا بصيرا )) (( وكان " هذه ترد كثريا يف القرآن العظيم مثل " كان  اهللا على كل شيء مقيتا ))

فهل " كان " هنا يراد ا الزمان واالتصاف باملعىن ؟ أو الثاين فقط ؟ الثاين فقط ؛ ألن اهللا  اهللا غفورا رحيما ))

هذا فكان هنا يف هذا السياق مل يزل وال يزال موصوفا بالسمع والبصر واملغفرة والرمحة وما أشبه ذلك ؛ وعلى 

وأمثاله مسلوبة الزمن ؛ ألنه لو مل تكن مسلوبة الزمن لكانت داللتها على أن اهللا متصف ذه الصفات يف زمن 

معناها إما مقتدرا وإما حفيظا ؛ فقال بعضهم: معىن املقيت احلفيظ ؛ وقال  (( مقيتا ))مضى من قضى ؛ وقوله: 

  ، وكالمها صحيح كالمها جاءت ذه الكلمة يف اللغة العربية وال منافاة بينهما .بعضهم: معىن املقيت املقتدر 

 وكان منها كفل له يكن سيئة شفاعة يشفع ومن(( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها فوائد اآلية: 

شفاعة حسنة (( من يشفع ومن فوائدها: احلث على الشفاعة احلسنة ؛ لقوله:  . )) مقيتا شيء كل على اهللا

ومنها: احلث على التعاون على الرب والتقوى ؛ وذلك بإعطاء نصيب من املتعاونني  . يكن له نصيب منها ))

ومن فوائدها: أن من شارك يف عمل سيء   ومن فوائدها: التحذير من الشفاعة السيئة . على ما تعاونوا عليه .

 اهللا آيات سمعتم إذا أن الكتاب في عليكم نزل (( وقدكان له نصيب منه ، وقد قال اهللا تبارك وتعاىل: 

 جامع اهللا إن مثلهم إذا إنكم غيره حديث في يخوضوا حتى معهم تقعدوا فال بها ويستهزأ بها يكفر

ومن فوائدها: بالغة القرآن وفصاحته ؛ على القول بأن االختالف بني  جهنم )) . في والكافرين المنافقين

عليه ؛ ويلزم من  أن اهللا سبحانه وتعاىل حميط على كل شيء أي مقتدرومن فوائدها:  النصيب والكفل لفظي .

((  وإذا مث قال اهللا تبارك وتعاىل:  هذا أن حيذر اإلنسان من خمالفة اهللا ألن اهللا تعاىل حفيظ عليه ومقتدر عليه .

شرطية لكنها غري  ))إذا  ((حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شيء حسيبا )) 



وأحسن هنا جند أا دخل  (( فحيوا بأحسن ))وجواب الشرط  (( حييتم ))، وفعل الشرط فيها قوله: جازمة 

عليها حرف جر ولكنها مل تكن مكسورة ، فلماذا ؟ ألا ممنوعة من الصرف واملنع هلا من الصرف الوصفية ووزن 

ال  (( إن اهللا كان على كل شيء حسيبا ))هذه للتنويع يعين إن هذا أو هذا ،  (( أو ردوها ))الفعل ؛ وقوله: 

فما هي التحية ؟ التحية هي الفاء مأخوذة من احلياة ،  (( إذا حييتم بتحية ))يقول اهللا تعاىل:  إشكال فيها .

ي مجيع ألفاظ العظمة فمعىن حياه أي دعا له باحلياة والبقاء ؛ وهلذا نقول يف قول املصلي " التحيات هللا " أ

نكرة يف سياق الشرط يعم أي حتية ، كل ما يدل على أن هذا حتية فإنه  (( بتحية ))والبقاء ثابتة هللا ؛ وقوله: 

داخل يف اآلية الكرمية ؛ وقوله: (( فحيوا بأحسن منها )) أي ردوا هذه التحية بأحسن منها يف الكمية والوصفية 

أي حماسبا لكل أحد ، كل شيء  (( إن اهللا كان على كل شيء حسيبا ))ا أي حيوا مبثله (( أو ردوها ))؛ 

أي   (( حسيبا ))وقيل معناه  (( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ))فاهللا حسيبه 

ذا حييتم (( وإفوائد اآلية:   واملعنيان صحيحان . (( ومن يتوكل على اهللا فهو حسبه ))كافيا ؛ لقوله تعاىل: 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها:  .بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن اهللا كان على كل شيء حسيبا )) 

ومن فوائدها: أن رد التحية يكون على  واألصل يف األمر الوجوب . (( فحيوا ))وجوب رد التحية ؛ لقوله: 

(( بأحسن منها واألكمل واألفضل من قوله:  ردوها ))(( أو وجهني: جمزئ ، وأفضل ؛ ازئ مأخوذ من قوله: 

(( فحيوا بأحسن ومن فوائدها: مراعاة اإلسالم للعدل ؛ لقوله:  وقد األحسن على املثل ألنه أكمل وأفضل. ))

ومن فوائدها: أا عامة يف كل من ألقى إلينا التحية أن حنيه مبثل ما حيانا أو أكمل سواء   . منها أو ردوها ))

بالبناء للمجهول ، ومل يقل: حياكم  (( حييتم ))سلما أو كافرا صغريا أو كبريا ، اآلية عامة ؛ وهلذا قال: كان م

املسلمون ؛ وبناء على ذلك نكون إذا سلم علينا أهل الكتاب فقالوا " السالم عليكم " بلفظ صريح نقول " 

ن فوائدها: أنه ال جيزم الرد يف السالم إذا قال وم عليكم السالم " ؛ أما بلفظ حمتمل فإننا نقول" عليكم " فقط .

املسلم " السالم عليك " فقلت : أهال وسهال " ؛ ملاذا ؟ ألن هذه التحية ليست مثلها وال أحسن منها إذ أن 

قول املسلم بالسالم عليكم دعاء لك بالسالم من كل اآلفات البدنية واملالية والقلبية وكل اآلفات ؛ لكن أهال 

  ا تفيد ؟ ما تفيد إال جمرد الرتحيب باإلنسان ، فهي ليست مثلها وليست أحسن منها .وسهال ماذ

   

 


